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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utgår från tre 
alternativ - planalternativet, miljöfaktoralternativet 
och ett nollalternativ. 

De frågor som har bedömts viktiga att beröra i 
MKB:n är modell för bedömning av behov av 
förändrad VA-struktur, konsekvenser för 
vattenkvaliteten (MKN), konsekvenser för 
översvämningsrisk, konsekvenser för den allmänna 
VA-anläggningen samt konsekvenser för 
utvecklingen inom kommunen.

En stor del av miljöhänsynen och förhindrande av 
allvarliga miljökonsekvenser, tas genom 
tillämpningen av modellen för bedömning av behov 
av en förändrad VA-struktur. Denna modell leder 
också till en optimering av de satsningar som ska 
göras inom VA-området fram till år 2027.

Planens syfte och inriktning gör att dess 
konsekvenser bedöms vara positiva för 
vattenkvaliteten och hanteringen och utbyggnaden 
av den allmänna VA-anläggningen. 

Planen medger också att en fortsatt utveckling 
inom kommunen främjas, i de stråk med högt 
bebyggelsetryck, som till stor del är belägna i 
stadens randzon.

BESKRIVNING AV PLANEN
Syftet med planen är att skapa en tydlig och 
långsiktig vatten- och avloppsförsörjning i Karlstads 
kommun både inom och utanför nuvarande 
verksamhetsområde för allmänt VA. VA-planen 
anger vilka åtgärder som behövs inom VA-
försörjningen, i vilken prioriteringsordning 
åtgärderna bör genomföras samt tidplan för 
åtgärderna. VA-planen omfattar även åtgärder som 
visar hur kommunen ska ta sig an andra viktiga 
frågor som rör VA-försörjningen, t.ex. dagvatten 
samt inom organisation och kommunikation. 

VA-planens huvudsakliga fokus är åtgärder för 
områden med samlad bebyggelse utanför nuvarande 
verksamhetsområde.

VAD ÄR EN MKB?
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för 
att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en 
planerad verksamhet eller plan kan medföra. Enligt 
svensk lag krävs en MKB för alla planer, program 
eller verksamheter som påverkar miljön. Den 
grundläggande regleringen finns i 6 kap Miljöbalken 
med kompletterande bestämmelser i förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Samråd om avgränsning av MKB för det 
tematiska tillägget till översiktsplanen (VA-plan) 
hölls med Länsstyrelsen den 7 april, 2014.

MKB:n för denna VA-plan innehåller tre delar 
samt en bilaga. 

Del I behandlar inledningsvis vad en MKB är, 
beskrivning av planen, alternativ och avgränsningar. 
Del I innefattar avsnitten:
• Vad är en MKB 
• Icke-teknisk sammanfattning
• Beskrivning av planen 
• Alternativredovisning 
• Geografisk avgränsning 
• Sakavgränsning 

Del II behandlar VA-planens förhållande till och 
konsekvenser för nationella och regionala mål och 
innefattar avsnitten:
• Vattendirektivet
• Miljökvalitetsnormer för vatten
• Nationella och regionala miljömål

Del III behandlar de sakfrågor som bedöms kunna 
medföra betydande miljöpåverkan och innefattar 
avsnitten:
• modell för bedömning av behov av förändrad 

VA-struktur
• konsekvenser för vattenkvaliteten (MKN)
• konsekvenser för översvämningsrisk
• konsekvenser för den allmänna VA-anläggningen
• konsekvenser för utvecklingen inom kommunen
• kort resonemang om utbyggnads- och driftskedet
Bilaga 1 innefattar resultatet av MKB:n i tabellform.

DEL 1
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ALTERNATIVREDOVISNING
I MKB ska alternativ redovisas och beskrivas (i 
jämförelsesyfte). Alternativen är:
• VA-planalternativet 
• miljöfaktoralternativet
• nollalternativ (ingen VA-plan - åtgärder för 

säkerställande av fungerande VA-lösningar, 
exempelvis enligt 6§ LAV, prövas från fall till 
fall, utan inbördes prioritering) 

Planalternativet innebär att arbetet med den allmän-
na VA-anläggningen kan bedrivas utifrån ett sam-
manvägt behov av en förändrad VA-struktur. Den 
prioriteringsmodell som används ger möjlighet att 
väga samman olika aspekter viktiga för samhället: 
miljö, hälsa och bebyggelseutveckling. Fokus har 
lagts vid hälsoaspekten, något som grundar sig på 
ställningstaganden i VA-planen, VA-översikten och 
VA-policyn och risken för så kallade §6-områden. 
Två basfaktorer har också tagits hänsyn till - antal 
hushåll samt andelen permanent boende inom 
respektive område. 

Miljöfaktoralternativet innebär att enbart 
miljöfaktorn prioriteras i prioriteringensmodellen. 
Miljöfaktorn innehåller känsliga recipienter, dvs 
vattenskyddsområden och vattenförekomster som 
inte klarar MKN pga övergödning. I detta scenario 
tas ingen hänsyn till hälsofaktorn (risk för påverkan 
av enskilda vattentäkter pga byggnadsstrukturen) 
samt samhällsfaktorn (bebyggelsetryck). I detta 
alternativ tas heller ingen hänsyn till hur många som 
bor permanent inom området. 

I miljöfaktoralternativet så som planalternativet 
är områden med få hushåll bortsorterade då det 
enligt rättsfall ofta inte finns krav på utbyggnation 
av kommunalt VA. Resultatet blir att fler stora 
fritidshusområden inom vattenskyddsområdet vid 
Kattfjorden kommer högt upp på listan som t.ex. 
Bomstad och Randviken men även Klenstad vilka 
samtliga ligger inom Kattfjordens 
vattenskyddsområde men där Kattfjorden och 
Sörmon klarar MKN god status. Med detta resultat 
hade prioriteringarna för utbyggnation av 

kommunalt avlopp blivit annorlunda då 
utbyggnation hade behövt ske till Bomstad, 
Klenstad, Randviken vilken i förslag till VA-plan är 
utredningsområden bland annat på grund av de 
nackdelar en kommunal utbyggnad kan medföra. 
Lungvik, Busterud och Alsters Busterud har ingen 
känslig recipient eller ligger inom ett 
vattenskyddsområde men där det finns ett högt 
bebyggelsetryck och en högre risk för påverkan 
mellan enskilda avlopp och dricksvatten pga. 
bebyggelsestrukturen. Dessa områden sjunker i 
prioritet för kommunalt utbyggnad.

I ett nollalternativ finns sämre förutsättningar för 
en långsiktig och medveten planering av VA-
verksamheten i kommunen. Utvecklingen blir 
reaktiv och styrs av uppkomna behov för stunden 
och i förlängningen efter föreläggande från 
länsstyrelsen. 

Geografisk avgränsning
Planen och MKB:n avgränsas geografiskt av 
Karlstads kommun. Konsekvenserna av planen kan 
dock ha en vidare avgränsning, varför planen och 
MKB:n i dessa fall även bör ta hänsyn till detta. 

SAKAVGRÄNSNING
En MKB ska behandla de miljöaspekter (eller de 
kumulativa effekter) av ett projekt eller en plan som 
kan innebära risk för betydande miljöpåverkan. 

MKB:n inleds med en redogörelse av VA-planens 
konsekvenser gentemot vattendirektivet, miljökvali-
tetsnormer för vatten och de nationella och regionala 
miljömålen. VA-planens konsekvenser för berörda 
riksintressen redovisas i VA-planens plandel. 

Följande sakfrågor bedöms vidare relevanta att 
redogöra för vidare i denna MKB:
• modell för bedömning av behov av förändrad 

VA-struktur
• konsekvenser för vattenkvaliteten (MKN)
• konsekvenser för översvämningsrisk
• konsekvenser för den allmänna VA-anläggningen
• konsekvenser för utvecklingen inom kommunen
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DEL 2

VATTENDIREKTIVET 
Vattenmyndigheten för Västerhavet fastställde under 
2009 åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 
vattenresurser i vårt område, Västerhavets 
vattendistrikt. Målet är att alla vatten ska nå minst 
god status under perioden 2015-2027. Ett antal 
åtgärder finns i åtgärdsprogrammet 2009-2015 riktat 
mot åtgärder för vatten och avlopp. 

Åtgärdsprogrammet följs upp med en enkät varje 
år. Resultatet sammanställs och skickas till EU. När 
det gäller övergödning är det vanligaste kravet att de 
vattenförekomster som i dag inte uppfyller god 
status ska uppfylla det senast år 2021. Resterande 
vattenförekomster ska behålla god status. 

Denna VA-plan och genomförandet av den är ett 
betydelsefullt led i arbetet i linje med 
vattendirektivet. VA-planen och dess genomförande 
kommer att stor betydelse för måluppfyllelsen i 
nämnda direktiv. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Av kartan i VA-planen (figur 3, bilaga 1) framgår det 
vilka sjöar och vattendrag inom Karlstads kommun 
som inte klarar miljökvalitetsnormen på grund av 
övergödning. 

Det finns nu förslag till nya statusklassningar av 
sjöar, vattendrag och grundvatten (2015). Dessa 
statusklassningar är dock ännu inte beslutade. I 
förhållande till de beslutade statusklassningarna från 
2009 innebär de nya statusklassningarna avseende 
ekologisk status, en försämring med en större andel 
måttliga och otillfredställande sjöar och vattendrag, 
och där fler sjöar och vattendrag har mist sin goda 
status. Även sjöarnas kemiska status riskerar att inte 
uppnås till år 2021. Grundvattnets kvantitativa och 
kemiska status bedöms fortsatt vara god. Två 
grundvattenförekomster, Ulvsby och Nedre Fryken-
Klarälven, bedöms vara ”at-risk.

De största orsakerna till att vattenförekomster i 
Karlstad inte klarar miljökvalitetsnormerna är 

utsläpp av fosfor från jordbruk och enskilda 
avloppsanläggningar. För vattenförekomsterna i 
tätorten bedöms utsläpp av dagvatten vara en 
bidragande orsak. 

Denna VA-plan och genomförandet av den är ett 
betydelsefullt led i arbetet med fatt nå 
miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsterna i 
kommunen. VA-planen och dess genomförande 
kommer att stor betydelse för måluppfyllelsen för 
miljökvalitetsnormerna. 

Se vidare under kapitel Konsekvenser för 
vattenkvaliteten för ytterligare, mer konkreta 
konsekvenser. 

Konsekvenser utifrån alternativ

VA-planen utgör en viktig pusselbit i arbetet mot en 
förbättrad vattenkvalitet. Det är dock jordbruket 
som utgör den största källan till övergödnings-
problematiken som finns i flera av kommunens mest 
utsatta sjöar och vattendrag. Mot bakgrund av det är 
VA-planen ingen fullständig lösning på detta 
problem, och bör också bedömas utifrån det 
faktumet.

De insatser som föreslås i VA-planen innebär 
dock att en stor del av den negativa påverkan som 
sker idag, genom planalternativet kan komma att 
förbättras. Konkret så kan VA-planen på sikt bidra 
till att förbättra situationen för främst Alsterns 
avrinningsområde och Vänern. VA-planen försämrar 
inte i något avseende möjligheterna att nå 
miljökvalitetsnormerna. 

Grundvattenförekomsterna klarar idag god 
ekologisk status och åtgärdande av enskilda avlopp 
till kommunalt avlopp bedöms inte ändra statusen 
varken uppåt eller nedåt.  Fritidshusområdena inom 
vattenskyddsområdet har Kattfjorden som recipient. 
Kattfjorden klarar god status med avseende på 
övergödning. I båda alternativen kommer VA-
utbyggnad ske till områden inom  Alsterälvens 
avrinningsområden som inte klarar god status. I 
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VA-planalternativet kommer utbyggnad till områden 
med hög permanentiseringsgrad. Detta gör att 
arbetet med att minska övergödningen ger bättre 
effekt med VA-plan alternativet än med 
miljöfaktoralternativet.

I nollalternativet kommer möjligheten att klara 
god status att vara sämre än i de andra alternativen 
på grund av mindre utbyggnad av kommunalt 
avlopp till områden som påverkar vattenförekomster 
som ej klarar god status. Ett nollalternativ innebär 
också att en planerad genomförandeprocess för 
arbetet skulle saknas, och då göra att den största 
sammanlagda miljönyttan kan vara svår att nå.

NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL
Det finns Nationella miljömål som syftar till att de 
stora miljöproblemen ska vara lösta inom en 
generation. Kommunerna har på uppdrag av 
riksdagen ett övergripande ansvar för lokala 
anpassningar av de 16 nationella miljömålen. 
Miljömålen har sedan skalats ner på regional och 
lokal nivå.  Karlstads kommuns miljömål finns 
redovisade i miljö- och klimatstrategin från 2011.  
De miljömål som har tydligast anknytning till 
VA-planen är: 
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Grundvatten av god kvalitet
• Levande sjöar och vattendrag
• God bebyggd miljö 

Giftfri miljö 
• Kunskapen om farliga ämnen ska öka för att 

minska användningen av hälso- och miljöfarliga 
kemikalier. 

• Inventera och riskklassa kommunala tillsynsob-
jekt i branschriskklass 1-2 samt nedlagda depo-
nier till år 2015. 

Miljömålet kan kopplas till VA-planen genom att 
mycket av de hälso- och miljöfarliga kemikalier som 
används hamnar i avloppet antingen genom att de 
spolas ner t.ex. rengöringskemikalier och färg eller 
genom att det passerar igenom våra kroppar. Varken 
enskilda avlopp eller kommunala reningsverk är 
gjorda för att rena dessa ämnen. Sämst på att rena 
kemikalier är enskilda avlopp med direktutsläpp.

De kemikalier som inte renas i avloppsanlägg-
ning hamnar till slut i ytvattnet eller grundvattnet. 
Det kan också hamna i slammet vilket sedan sprids 
på åkermark. En minskning av användningen av 

hälso- och miljöfarliga ämnen minskar även halterna 
i naturen.

Hållbar dagvattenhantering medför minskad 
belastning av kemikalier och andra föroreningar till 
vattenförekomster. En genomtänkt avledning av 
dagvatten, med fördröjning och vid behov rening, 
innan det når recipienten medför att mängden 
skadliga ämnen som når vattenförekomsterna 
minskar. Det handlar om att förbättra dagvattenhan-
teringen i befintlig bebyggelse och att tänka rätt från 
början vid nybyggnation.

Ju mer kunskap personalen som arbetar med 
VA-anläggningar har om de faktorer inom VA-
sektorn som påverkar miljön desto större är 
möjligheten att göra miljösmarta val, till exempel 
vad gäller kemkalier som används vid rening, 
energiåtgång, transporter etc.

Konsekvenser utifrån alternativ

De olika alternativen bedöms medföra relativt 
likvärdiga konsekvenser för miljömålet, men med 
vissa skillnader. VA-plansalternativet med 
utdragning av kommunalt avlopp till områden med 
hög permanentiseringsgrad minskar utsläppen av 
kemikalier till miljön då direktutsläpp från 
permanenthushåll kommer att ersättas. Detta ger en 
större vinst än att ansluta fritidshus då de från början 
har ett mindre utsläpp.

Nollalternativet ger minst effekt på miljömålet 
giftfri miljö.

Huvudproblemet ligger dock huvudsakligen i 
beteendet hos konsumenten. Redan idag pågår ett 
aktivt ”uppströmsarbete” för att påverka beteendena 
hos abonnenterna.

Ingen övergödning
• Halterna av övergödande ämnen i mark och 

vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till en allsidig 
användning av mark och vatten.  

Miljömålet kan kopplas till VA-planen genom att 
enskilda avloppsanläggningar med bristfällig 
avloppsledning är den näst största orsaken till 
övergödning av sjöar och vattendrag i Karlstads 
kommun efter jordbruket.

Konsekvenser utifrån alternativ

Miljöfaktoralternativet minskar påverkan på 
övergödning mindre än VA-planalternativet då 
många av de avlopp som prioriteras i miljöfaktor-
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alternativet är fritidshus som idag har en låg närings-
belastning till miljön. I både plan- och miljöfaktor-
altertivet prioriteras områden med avrinning mot en 
vattenförekomst som har problem med övergödning. 

Levande sjöar och vattendrag 
• Sjöar och vattendrag i Karlstads kommun ska 

vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras samtidigt som förutsätt-
ningarna för friluftsliv ska värnas. 

Miljömålet kan kopplas till VA-planen genom att 
övergödda sjöar ej är ekologiskt hållbara eller har 
variationsrika livsmiljöer. VA-planen kan bidra till 
att minska övergödningen genom minskad tillförsel 
av undermåligt renat avloppsvatten från enskilda 
avlopp.

Konsekvenser utifrån alternativ

Avloppens påverkan på levande sjöar och vattendrag 
sker främst genom övergödning samt miljögifter. Se 
vidare under dessa punkter.

Grundvatten av god kvalitet
• Grundvatten ska ge en säker och hållbar dricks-

vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag.  

Miljömålet kan kopplas till VA-planen där det finns 
strategier för hur vi ska kunna skydda grundvattnet 
mot föroreningar.

Vattentäkter som används eller kan komma att 
användas för kommunal vattenförsörjning skyddas 
med vattenskyddsområden. Genom befintliga och 
framtida vattenskyddsområden hanterar kommunen 
frågeställningar gällande plötslig eller långsiktigt 
försämring av råvattenkvalitén genom olika verktyg 
relaterade till vattenskydd, t.ex. skyddsföreskrifter 
och riskanalyser.

Konsekvenser utifrån alternativ

Fokus i miljöfaktoralternativet ligger på 
säkerställande av dricksvattentäkterna i kommunen, 
genom åtgärdande av enskilda avlopp inom och i 
närheten av dess skyddszoner. Det skarpaste 
verktyget vid hantering av värdefulla 
vattenförekomster är dock vattenskyddsområden, 
vilka finns för de flesta vattentäkterna i kommunen. 

Miljöfaktoralternativet prioriterar de kommunala 
dricksvattentäkterna genom att fokusera på 
vattenskyddsområden vilket leder till en ökad 

säkerhet för vattenkvaliten i de kommunala 
dricksvattentäkterna men genom att modellen inte 
tar hänsyn till hälsofaktorn och risken för påverkan 
från avlopp från enskilda brunnar bedöms resultatet 
bli lika mellan de olika alternativen.

En utbyggnad av kommunalt avlopp längst 
Kattfjordens strand mot Bomstad, Klenstad, 
Randviken kan leda till en ökad risk för vattentäkten 
om det medför att fler fastigheter bebos permanent 
vilket kan öka risken för påverkan på vattentäkten 
genom större risk för hantering av 
bekämpningsmedel, drivmedel till fordon mm.

God bebyggd miljö
• Översiktsplanens prioriterade utbyggnadsinrikt-

ning och de tre stadsbyggnadsprinciperna baseras 
på översiktsplanens inriktningsmål. Ledstjärnor-
na är den goda gröna staden, en attraktiv stad 
som växer och en stad för alla och dess inrikt-
ningsmål representerar de tre hållbarhetsperspek-
tiven, dvs. ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet.  

VA-planen berör delarna inom miljömålet  
som avser planeringsunderlag samt minskad  
energianvändning. 

Genom upprättande av VA-planen, och det 
kontinuerliga arbetet med VA-frågorna skapas ett 
gott planeringsunderlag i kommunens översiktliga 
planering, som underlag för detaljplanering, bygglov 
och tillståndsärenden.

Översyn av energiflödet i den allmänna VA-an-
läggningen skapar kunskap för att kunna arbeta med 
energieffektivisering. Bland annat kan pumpar och 
värmesystem bytas ut till mer lämpliga alternativ.

Konsekvenser utifrån alternativ

Plan- och miljöfaktoralternativet innebär att 
planeringsunderlaget inom VA- och vattenområdet 
stärks betydligt genom det tematiska tillägget. I ett 
nollalternativ skapas ingen lika tydlig plan för 
fortsatt arbete med frågorna. 

Miljöfaktoralternativet kan leda till en snabbare 
omvandling till permanenthushåll och efterfrågan på 
nybyggnation inom områden där det inte finns övrig 
infrastruktur (vård omsorg, skola m m).

Energiåtgången i den allmänna VA-anläggningen 
kan oavsett alternativ ses över och effektiviseras. I 
nollalternativet och delvis miljöfaktoralternativet 
finns fler enskilda avlopp kvar med slamtömning, 
transporter osv som följd.
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MODELL FÖR BEDÖMNING AV BEHOV AV 
FÖRÄNDRAD VA-STRUKTUR
Den modell som använts i VA-planen för bedömning 
av behov av en förändrad VA-struktur är avgörande 
för vilka områden som prioriteras och därmed också 
vilken miljöpåverkan planen kan tänkas få. Modellen 
beskrivs i sin helhet i Bilaga 1 till VA-planen. 

Behovet av en förändrad VA-struktur varierar 
mellan de olika områdena och beror på faktorer 
relaterade till exempelvis miljö och hälsa samt 
bebyggelsetryck. Den modell som utarbetats syftar 
bl.a. till att beräkna ett så kallat prioriteringspoäng 
mellan 0-10, vilket illustrerar det relativa behovet av 
en förändrad VA-struktur i de analyserade områdena. 
Poängberäkningen underlättar jämförelsen mellan 
områdena då det är en sammanvägning av ett antal 
faktorer. Prioriteringen baseras på antalet hushåll och 
andelen permanentboenden men även 
bebyggelsetrycket, miljöaspekter och hälsoaspekter 
vägs in. 

För respektive område anges i modellen antalet 
hushåll och andelen permanentboende. Dessa två 
faktorer utgör basen för det prioriteringspoäng som 
beräknas. Poänget justeras dock upp med hjälp av tre 
så kallade påverkansfaktorer som representerar 
behovet relaterat till: samhälle, miljö och hälsa. En 
viktning har därefter gjorts utifrån valt fokus i 
VA-planen.

Konsekvenser utifrån alternativ

Prioriteringsmodellen i planalternativet ger möjlig-
het att väga samman olika aspekter viktiga för 
samhället: miljö, hälsa och bebyggelseutveckling. 
Detta gör att de viktigaste aspekterna och konse-
kvenserna av VA-frågan beaktas och vägs samman i 
en övergripande bedömning. I denna bedömning 
vägs hälsoaspekten dubbelt så mycket som de andra 
aspekterna då VA-planens syfte är att få en hållbar 

VA-struktur inom hela kommunen samt särskilt 
hantera potentiella §6-områden.

I miljöfaktoralternativet har högsta prioritet och 
viktning lagts vid säkerställande av kommunens 
vattentäkter samt övergödda recipienter. Här har 
miljöfaktoraspekten vägts betydligt tyngre än de 
övriga aspekterna. Anledningen till denna obalans är 
att det förväntas gå betydligt mer resurser för detta 
alternativ än andra. Detta innebär en väsentlig 
skillnad från planalternativet. Den sammanlagda 
effekten av ett sådant förhållningssätt får dock 
återverkningar på hälso- och utveckingsperspektivet 
- lägre eller ingen prioritet kan ges dessa frågor. 

I ett nollalternativ används inte någon priorite-
ringsmodell. 

Planering handlar i allt väsentligt om att väga 
samman olika intresseanspråk och i en helhetsverkan 
försöka uppnå största möjliga nytta och minsta 
möjliga negativ påverkan. Genom användning av 
prioriteringsmodellen kan en sådan helhetsverkan 
uppnås, där utbyggnadsriktning, budget och miljö- 
och hälsoaspekterna bidrar till en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

KONSEKVENSER FÖR 
VATTENKVALITETEN
VA-planen och de åtgärder som anges i planen är  
en viktig del i arbetet för att uppnå miljökvalitets-
normerna för vatten. För att miljökvalitetsnormerna 
ska uppnås eller bibehållas i vattenförekomster i 
Karlstads kommun krävs insatser även inom  
övriga sektorer.

Se även avsnitten om övergögning samt MKN 
vatten i del II. Minst förbättring av vattenkvaliteten 
uppnås med noll alternativet. Miljöfaktoralternativet 
innebär också mindre förbättringar då många av 
avloppen i de områden som ska prioriteras är 
fritidshus vilket har låga utsläpp från början.

DEL 3
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Godkända enskilda avloppsanläggningar  
ger bättre rening av spillvatten och mindre  
miljöpåverkan
Kunskap om status och funktion av enskilda av-
loppsanläggningar skapar en god grund för framtida 
förbättringsarbete. Det är stor skillnad på den 
mängd näringsämnen som når omgivningen från en 
icke godkänd enskild anläggning jämfört med en ny 
som uppfyller dagens krav. Genom inventering, 
information och rådgivning kommer kommunen 
tillsammans med invånare som även fortsatt kommer 
att ha enskild spillvattenförsörjning bidra till 
minskad påverkan på omgivningen.

Konsekvenser utifrån alternativ

Plan- och miljöalternativet är inte skilda när det 
gäller inventering av enskilda avlopp. I 
nollalternativet finns ingen plan för inventering, 
vilket kommer leda till en långsammare 
inventeringstakt då det istället kommer bygga på 
klagomål och uppkommna problem med t.ex. 
påverkan på grundvatten etc. I plan- och 
miljöskyddsalternativet kommer förhoppningsvis 
åtgärdande av enskilda avlopp ske innan problem 
uppkommer.

Utbyggnad av allmän avloppsförsörjning och 
mottagning av slam vid Sjöstads reningsverk 
ger mindre utsläpp till vattenförekomster
Möjligheten att rena spillvatten är normalt avsevärt 
bättre i ett allmänt reningsverk än i en enskild 
anläggning. Genom utbyggnad av allmän 
avloppsförsörjning minskar mängden skadliga ämnen 
som tillförs ytvatten och grundvatten i berörda 
tillrinningsområden. Dessa ämnen utgörs bland 
annat av näringsämnen, virus och kemikalier.

Många av de områden som föreslås anslutas till 
allmän spillvattenförsörjning inom de närmsta 15 
åren har idag sjön Alstern som recipient, vilken idag 
har måttlig status. En framtida anslutning till 
Sjöstads reningsverk bidrar till att 
utsläppsmängderna av främst kväve och fosfor till 
denna recipient minskar vilket ökar möjligheten att 
nå god status. När Va-utbyggnaden mot Vallargärdet 
är klar kommer det kommunala reningsverket i 
samhället att avvecklas och påverkan på sjön 
minskas ytterligare.

Konsekvenser utifrån alternativ

Miljöskyddsalternativet ger mindre minskning till 
övergödda vattenförekomster då en större del av 

VA-utbyggnaden kommer att gå till fritidshus som 
har mindre utsläpp från början..

Högre belastning från Sjöstad reningsverk till 
en recipient med god status
Påverkan från den allmänna avloppsförsörjningen är 
huvudsakligen koncentrerad till de vattenförekomster 
som är recipienter för det renade avloppsvattnet. De 
vattenförekomster som utgör recipienter för allmänna 
avloppsreningsverk påverkas med en högre total 
belastning när fler fastigheter ansluts till allmän 
spillvattenförsörjning. Oavsett hur många fastigheter 
som är kopplade till ett avloppsreningsverk får 
halterna i det utgående, renade, avloppsvattnet inte 
överstiga gällande gränsvärden. Vid anslutning av 
spillvatten från fler områden kommer Klarälven som 
är recipient för Sjöstad reningsverk få ta emot en 
större mängd näringsämnen och andra ämnen som 
finns i det renade avloppsvattnet. Idag har Klarälven 
god status vilken ska bibehållas i framtiden. 

Konsekvenser utifrån alternativ

Inget av alternativen bedöms påverka Klarälven 
negativt i någon större omfattning. Mest påverkan 
kan komma från planalternativet följt av 
miljöskyddsalternativet (pga att fler fritidshus 
prioriteras) och sist 0-alternativet (pga minst utbyggd 
kommunat VA).

I väntan på allmän VA-försörjning fattas beslut 
kring enskilda VA-anläggningar med hänsyn till 
minskad hälsopåverkan
I områden som ska bli anslutna till allmän VA-
försörjning kan det vara orimligt att ställa samma 
krav på funktionen hos enskilda anläggningar som i 
områden som även framöver ska ha enskild VA-
försörjning. Områdena prioriteras inte för inventering 
men vid uppkomna problem kommer krav att ställas 
främst med avseende på smittskydd/hälsa.

Konsekvenser utifrån alternativ

Både plan- och miljöfaktoralternativet bedöms 
kunna hantera ett sådant förhållningssätt där man 
gör det möjligt, utifrån proportionalitetsprincipen, 
att ställa rimliga krav på enskilda anläggningar 
inom utbyggnadsområden, under en 
övergångsperiod.

Kommunen prioriterar krav på anläggningar som 
kommer att finnas kvar som enskilda anläggningar.
Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer 
inte frågan att vara aktuell.
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förutsättningar för arbetet med frigörande av 
kapacitet i spillvattenledningsnätet.

Optimerade och färre slamtransporter minskar 
påverkan på miljön
Genom att optimera de transporter som krävs för att 
hantera avloppsslam som uppkommer vid enskilda 
anläggningar, kan utsläpp av avgaser till luften 
minska. Det handlar både om att hitta den mest 
optimerade rutten för insamling men också att inte 
köra i onödan och tömma halvfulla anläggningar 
eller köra med halvfulla tankar. Dessutom innebär 
en väl fungerande slamtransport att anläggningar 
töms i rätt tid och risken för att de blir överfulla, och 
läcker näringsämnen till miljön, minskar. Vid 
utbyggnad av allmänt VA enligt planen minskar 
antalet anläggningar med ca 500 stycken. Minskar 
antalet anläggningar minskar också antalet 
transporter för tömning.

Sammantaget ger en mer effektiv logistik samt 
en numerär minskning av antalet enskilda avlopp på 
sikt miljö- och klimatfördelar mot dagens situation. 
Detta gynnar också miljömålet frisk luft. 

Konsekvenser utifrån alternativ

Plan- och miljöfaktoralternativen innebär en 
successiv sanering av enskilda avlopp, dock på olika 
platser i kommunen. Det kan antas i det 
övergripande perspektivet att omfattningen av 
saneringen kan tänkas bli ungefär likartad, varför 
antalet transporter och sträckan för tömning av 
avloppsslam också bedöms bli likvärdiga. Detta 
innebär möjligheter till minskade kostnader och 
miljövinster.

Nollalternativet bidrar inte till någon förbättring 
för vare sig minskade kostnader för slamtömning 
eller miljön.

KONSEKVENSER FÖR UTVECKLINGEN 
INOM KOMMUNEN
Utbyggnad av allmän VA-försörjning möjliggör 
förtätning i befintlig bebyggelse vilket medför 
utnyttjande av redan påverkad mark
I områden som ansluts till allmän VA-försörjning 
kan bebyggelsens täthet i vissa fall tillåtas vara högre 
än om enskild VA-försörjning bibehålls. Orsaken är 
att risken för främst påverkan på enskilda 
dricksvattentäkter försvinner i samband med en 
anslutning. VA-anslutningen skapar därmed 
förutsättningar för sund utveckling genom att 
tillkommande bebyggelse kan ta i anspråk mark som 

KONSEKVENSER FÖR 
ÖVERSVÄMNINGSRISK
VA-anläggningar anpassas för framtida klimat vilket 
medför minskad risk för negativ påverkan på 
omgivningen

Genom att betrakta den allmänna VA-
anläggningen i ett helhetsperspektiv minskar risken 
att systemet innehåller flaskhalsar eller känsliga 
punkter som påverkas vid t.ex. översvämningar eller 
andra effekter av ett förändrat klimat.

Hanteringen av översvämningsfrågorna i den 
fysiska planeringen och i samhällsbyggnads-
processen i övrigt, regleras i kommunens 
översvämningsprogram.

Konsekvenser utifrån alternativ

Det finns en översvämningsrisk inom flera områden i 
kommunen, som kan härledas till höga vattenstånd i 
Vänern, höga flöden i Klarälven samt häftiga regn. 
En utveckling av det allmänna VA-ledningsnätet 
bedöms ge positiva effekter på översvämningsrisker i 
vissa områden genom att exempelvis bräddning av 
avlopp kan undvikas. Men det är samtidigt viktigt 
att den VA-anläggning som byggs höjdsätts så att 
den nya anläggningen kan bli motståndskraftig för 
översvämning. 

Plan- och miljöfaktoralternativen bedöms ge 
bättre förutsättningar för hantering av 
översvämningar än nollalternativet då VA-planen 
även hanterar enskilda avlopp (vilket inte explicit 
hanteras i den antagna VA-policyn).

KONSEKVENSER FÖR DEN ALLMÄNNA 
VA-ANLÄGGNINGEN
Minskad belastning på reningsverket på grund av 
bortkopplat dag- och dränvatten 

Genom att aktivt arbeta med att koppla bort 
dag- och dränvatten från de allmänna spillvattenled-
ningarna, minskar mängden vatten till reningsver-
ket. Det ger mer plats åt spillvatten, minskar risken 
för bräddning vid skyfall samt tillåter effektivise-
ringar i processerna.

Konsekvenser utifrån alternativ

En genomarbetad, långsiktig plan för den allmänna 
VA-anläggningen för att arbetet med separering av 
dag- och dränvatten från enskilda fastigheter kan 
systematiseras och effektiviseras och samordnas med 
behovet av ökad kapacitet i nätet, till exempel som 
följd av ett ökad bebyggelsetryck inom ett område.

Således innebär ett nollalternativ sämre 
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redan är påverkad av bebyggelse, att jämföra med att 
utveckla bebyggelsen på jungfrulig mark. 

VA-planen hanterar i första hand befintlig 
bebyggelse.  En konsekvens är att ny bebyggelse kan 
främjas på platser som på sikt kommer att få en ny 
VA-struktur.

Konsekvenser utifrån alternativ

Planalternativet främjar på sikt en utveckling mot 
främst norr och öster (Alster och Skattkärr/Väse), 
medan miljöfaktoralternativet främjar bebyggelse-
utveckling och ökad andelen permanent boende 
längs Kattfjordens stränder.

I kommunens översiktsplan framgår att både stad 
och landsbygd är viktig för att nå visionen 
Livskvalitet Karlstad 100 000, men att den största 
befolkningsökningen förväntas i Karlstad stad. 

I LIS-planen möjliggörs, utifrån ett 
strandskyddsperspektiv, en utveckling längs de större 
allmänna riks- och länsvägarna  och i och omkring 
de större tätorterna (Väse, Molkom, Älvsbacka). 

Bebyggelseutvecklingen, utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, bör fokuseras på i första hand 
platser med befintlig teknisk infrastruktur, 
kommunikationer och bebyggelse som främjar ett 
resurssnålt byggande och hållbara livsstilar. Det är 
därför viktigt att sådana principer blir styrande för 
utvecklingen, och inte andra faktorer. 

Av den anledningen bedöms planalternativet vara 
mer avvägt än miljöfaktoralternativet, då man i det 
förra tar hänsyn med ett större helhetsperspektiv, och 
beaktar bebyggelseutveckling, miljö och hälsa.

Nollalternativet bedöms inte främja utvecklingen 
i kommunen.

UTBYGGNADS- OCH DRIFTSKEDET
De konsekvenser som kan tänkas uppstå i samband 
med det fysiska arbetet med utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen i enlighet med VA-
planen redogörs inte för i detalj inom ramen för 
denna MKB. Detta då sådant anläggningsarbete är 
anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt 
miljöbalken (miljöfarlig verksamhet) och lokal 
miljöpåverkan kommer att hanteras inom ramen för 
anmälan eller tillståndsprövning. Exempel på vanlig 
omgivningspåverkan från utbyggnads- och 
driftskedet anges nedan.

Vid utbyggnad av ledningar för allmän VA-för-
sörjning till nya områden påverkas marken där 

ledningen placeras. Den största påverkan uppkom-
mer under byggskedet då markstrukturen förändras 
och markytan tillfälligt påverkas. Viktigt är som 
tidigare nämnts att bl a ta höjd för översvämnings-
risken inom drabbade områden. I driftskedet påver-
kas marken främst vid störningar som gör att 
marken behöver grävas upp för att ledningen ska 
kunna åtgärdas.

Genom att arbeta förebyggande med att upprätt-
hålla god status i ledningsnätet, främst spillvatten-
nätet, minskar risken att bristfälliga eller underdi-
mensionerade ledningar orsakar onödiga utsläpp av 
bland annat näringsämnen till omgivningen, t.ex. 
vid läckage, ledningsbrott eller bräddning.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av 
Daniel Nordholm, SBK Värmland AB, i samverkan 
med Kristina Hedfors och Linnea Broström, 
Karlstads kommun.

Karlstad
Upprättad 2014-05-23
Reviderad 2014-10-19

MKB-författare

Daniel Nordholm
Planeringsarkitekt FPR/MSA
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Miljöaspekter Planalternativet Miljöfaktor- 
alternativet

Nollalternativet

Del II
Konsekvenser för:

Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer för vatten ++ + 0

Nationella och regionala miljömål:

Giftfri miljö ++ + +

Ingen övergödning ++ + –

Levande sjöar och vattendrag ++ + –

Grundvatten av god kvalitet ++ ++ 0

God bebyggd miljö + + 0

Del III 
Konsekvenser för:

Modell för bedömning ++ + –

Vattenkvaliteten (MKN) ++ + –

Översvämningsrisk + + 0

Allmänna VA-anläggningen + + 0

Utvecklingen inom kommunen ++ + –

TOTALT 19 st  + 12 st + 1 st +, 6 st 0, 5 st –

Förklaring:

++  Viktigt för måluppfyllelse/potentiellt mycket positiva konsekvenser
+  Bidrar till måluppfyllelse/potentiellt positiva konsekvenser
0  Ingen skillnad mot i dag/varken positivt eller negativt
–  Motverkar måluppfyllelse/potentiellt negativa konsekvenser
– –  Motverkar måluppfyllelse/ potentiellt mycket negativa konsekvenser

BILAGA 1
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